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I Concurso de Literatura Infanto-Juvenil /aberto a todos os Países de 

Língua Portuguesa 

Prémio Centro Cultural do Alto Minho 
 
O Centro Cultural do Alto Minho organiza, durante o ano de 2009, e no âmbito das Comemorações 
dos 30 Anos, um Concurso de Literatura Infanto-Juvenil/Prémio Centro Cultural do Alto Minho. Este 
concurso tem como objectivo incentivar e promover a literatura infanto-juvenil, criando a 
possibilidade de lançar novos escritores e consolidar aqueles que já escrevem há algum tempo, mas 
que por falta de oportunidade não encontram espaço para a publicação dos seus textos. Pretende-se 
motivar todos os possíveis autores e gerar reflexões para a importância da palavra lida/escrita quer 
como “meio privilegiado de comunicação, quer como forma de construção de mundos imaginários”, 
quer como reinterpretação do real, de novas vivências e de novas possibilidades construtivas 
afectivas e estéticas.  
 
 

REGULAMENTO 
 

Objectivos 
1. São objectivos deste concurso: 

a) Criar e/ou consolidar hábitos de leitura; 
b) Criar e/ou consolidar hábitos de escrita; 
c) Promover a escrita criativa, valorizando a expressão literária; 
d) Divulgar autores portugueses/lusófonos e aspectos relativos à cultura literária. 

 

Destinatários 
2. O concurso destina-se a todos os autores de qualquer idade que não tenham qualquer livro 
publicado na área da literatura infanto-juvenil ou não mais do que um livro publicado nessa área. 
 
3. Poderão participar, no concurso, portugueses natos ou naturalizados, ou da C.P.L.P. (Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa) desde que residam, ainda que provisoriamente, em Portugal ou 
ainda de qualquer outra nacionalidade desde que comprovem residir de forma permanente em 
Portugal ou trabalhar em Portugal sendo que os textos sejam escritos em português. 
 
4. O participante assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este Regulamento e acatar todas as 
decisões adoptadas pelo Centro Cultural do Alto Minho, entidade responsável pelo planeamento, 
coordenação e direcção do concurso. 
 

Características dos Trabalhos 
5. As imposições técnicas são as seguintes: 

a) O texto deverá ter um máximo de 50 páginas e deve obedecer às seguintes regras de 
formatação: configuração da página A4; Tipo de letra “Times New Roman” ou “Arial” com 
tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5. 
b) Os textos deverão ser entregues em envelope contendo no interior o texto original em papel, 6 
cópias do original, um CD contendo o texto em formato Microsoft Word for Windows (.Doc) e 
ainda um envelope fechado contendo mais uma cópia do texto e uma folha com as indicações 
pessoais (nome e morada completos, profissão, número de telefone, data de nascimento, correio 
electrónico e fotocópias do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte) do candidato. Deve 
constar em ambos os envelopes o pseudónimo com que assinou o texto. 
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6. Nas folhas do texto a concurso, não pode constar qualquer indicação sobre o nome do candidato, 
sob pena de este vir a ser excluído. 
 
7. Cada candidato só pode apresentar a Concurso um único trabalho. 
 
8. Não serão aceites trabalhos em grupo. 
 

Entrega dos Trabalhos e Prazo 

9. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues, em mão ou via correio, até às 18h do dia 30 de 

Setembro de 2009. 
a) Em mão:  

no Centro Cultural do Alto Minho 
Largo dos Crúzios, 25 
4900-342 Viana do Castelo 

b) Via correio: através de carta registada com aviso de recepção, indicando  
Concurso de Literatura Infanto-Juvenil, dirigida à Presidente do Centro Cultural do Alto Minho 
– Largo dos Crúzios, 25; 4900-342 Viana do Castelo. 
 

10. Os trabalhos deverão ser enviados ou entregues em envelope fechado, com a indicação do 
pseudónimo no espaço destinado ao remetente. 
 
11. Não serão aceites trabalhos cuja data do carimbo dos correios seja posterior à data limite. 
 

Recepção dos Trabalhos 
12. Os trabalhos entregues em mão no Centro Cultural do Alto Minho serão numerados por ordem 
de entrega, à frente do concorrente. 
 
13. As propostas enviadas por correio, registadas com aviso de recepção, terão também um número 
de entrada correspondente. 

 

Critérios de Apreciação 
14. Os critérios de apreciação serão os seguintes: 

a) Criatividade/inovação; 
b) Qualidade literária; 
c) Organização; 
d) Coerência e coesão do texto; 
e) Obediência às características do género em questão; 
f) Cumprimento das imposições técnicas do nº5. 

 
15. Os textos apresentados a Concurso deverão ser inéditos e escritos em Português.  
 

Júri 
16. O júri será composto por um mínimo de 3 elementos. 
 
17. Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento. 
 
18. Das decisões do Júri não haverá recurso. 
 
19. Os membros do Júri serão dados a conhecer em momento oportuno. 
 
20. Caso os trabalhos não apresentem qualidade, o Júri reserva-se ao direito de não atribuir prémio. 
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21. Os membros do Júri não terão acesso aos dados pessoais, cabendo ao secretariado do Concurso 
zelar pela manutenção do sigilo durante todo o processo de apreciação e avaliação dos trabalhos. 
 

Prémios 
22. O Concurso de Literatura Infanto-Juvenil/Prémio Centro Cultural do Alto Minho concederá os 
seguintes prémios: 

1º Prémio – Edição do Trabalho mais 1000€, para o melhor texto. 
2º Prémio - 200€, para o segundo melhor texto1. 
3ª Prémio – Menção Honrosa. 

 
23. A informação acerca das obras escolhidas será dada, aos próprios, em 28 de Novembro de 2009, 
dia de aniversário do Centro Cultural do Alto Minho. 
 
24. A Cerimónia de Entrega dos Prémios terá lugar em 04 de Dezembro de 2009. O nome dos 
vencedores será publicado no site do Centro Cultural do Alto Minho 
(http://www.centroculturaldoaltominho.org) no dia útil imediatamente a seguir à cerimónia de 
entrega dos prémios. 
 
25. Apenas os premiados serão formalmente informados do resultado do Concurso. 
 

Direitos intelectuais / direitos de autor 
26. Só poderão ser submetidos a concurso textos inéditos, pelo que qualquer indício de plágio será 
punível com a desclassificação do texto. 
 
27. O Centro Cultural do Alto Minho reserva-se o direito de editar e reeditar uma segunda vez o 
trabalho vencedor do 1º Prémio sem que haja lugar a quaisquer direitos de autor.  
 
28. Os direitos de publicação dos trabalhos apresentados ficam a pertencer ao CCAM, ou a quem 
este determinar. Os autores das obras premiadas ou outras concorrendo a este Prémio ficarão 
inteiramente livres para publicá-las sob quaisquer outras formas, 18 meses após o prémio de 
publicação. Todavia, para os premiados deverá sempre figurar a menção do prémio recebido no I 

Concurso de Literatura Infanto-Juvenil/Prémio do Centro Cultural do Alto Minho. 
 
29. Os originais remetidos não serão devolvidos, ficando à disposição do CCAM. 
 
30. Os concorrentes não premiados interessados em reaver os seus trabalhos poderão proceder ao 
seu levantamento, mediante requisição por escrito e apresentação do B.I. no Centro Cultural do Alto 
Minho, 18 meses após a cerimónia de entrega dos prémios. 
 
 

A equipa que trabalha no Centro Cultural do Alto Minho está disponível para qualquer 

esclarecimento - por escrito, via email e telefone/telemóvel – através dos seguintes contactos: 

 

CENTRO CULTURAL DO ALTO MINHO 

Largo dos Crúzios, 25 
4900-342 Viana do Castelo 
Portugal 
 
TELEF/FAX: (+351) 258 824 819  
TLM: (+351) 968 675 682 / (+351) 966 058 270 
Correio electrónico: info@centroculturaldoaltominho.org  /  vianacultural@gmail.com 
Página electrónica: http://www.centroculturaldoaltominho.org  
 
                                                           
1
 Prémio patrocinado pelos Órgãos Sociais da Ordem dos Médicos de Viana do Castelo. 


